
پیام تسلیت رئیس رسانه ملی
 به مناسبت درگذشت »قاسم افشار«

رئیس س��ازمان صداوس��یما در پیامی درگذشت 
قاسم افشار گوینده پیشکسوت خبر را تسلیت گفت.

متن پیام تس��لیت رئیس س��ازمان صداوسیما به 
شرح زیر است:

انا هلل و انا الیه راجعون
درگذش��ت گوین��ده پیشکس��وت و متعهد خبر، 
جناب آقای قاسم افشار را که همواره چهره و صدایش 
تداعی کنن��ده خاطره انگیزترین روزها برای مردم عزیز 
ایران است، به خانواده ایشان، اصحاب رسانه و خانواده 
بزرگ صداوسیما تس��لیت عرض می کنم و از خداوند 
تعال��ی ب��رای آن مرحوم رحم��ت و مغف��رت و برای 

بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

گویندهپیشکسوتدرجواردخترشآراممیگیرد
 مراسم تشییع پیکر قاسم افشار گوینده نام آشنا و 
با س��ابقه خبر، امروز 27 اردیبهشت ماه ساعت 9 صبح 
از مقاب��ل منزلش در بزرگراه ص��در، خروجی منظریه، 

خیابان شهید رحمانی، کوچه دالور برگزار می شود.
بنابر این گ��زارش، طبق وصیت زنده یاد افش��ار، 
پیکر این گوینده پیشکس��وت در قطعه 92 و در جوار 

دخترش به خاک سپرده خواهد شد. 
مائده، دختر مرحوم افشار در سال 71 و در سنین 
کودکی به دلیل گیر کردن جسم خارجی در گلو جان 

به جان آفرین تسلیم کرد. 
همچنین مراس��م یادبود وی عصر روز ش��نبه 29 
اردیبهش��ت ماه از س��اعت 17:۳۰ تا 19 در مس��جد 

الغدیر واقع در خیابان میرداماد برگزار می شود.
قاس��م افش��ار متولد 1۳ آبان ماه 1۳۳۰ در تهران 
و کارش��ناس ارش��د روانشناس��ی ب��ود. وی عالوه بر 
گویندگ��ی در صداوس��یما در بخش ه��ای مختلفی از 
جمله س��ازمان پژوهش های علمی و صنعتی س��ابقه 

مدیریت داشت.
قاسم افش��ار گوینده پیشکسوت صداوسیما صبح 

دیروز در 67 سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت.

یادمان

میهمانان و سازمان جشنواره جهانی ارشاد 
در برابر کشتار فلسطینیان چه می گویند؟

محمدتقی فهیم

منتقد سینما

بعید اس��ت ک��ه در جه��ان چنین اتفاق��ی بیفتد. 
یعنی روی��دادی فرهنگی )و در اینجا س��ینمایی( این 
همه مخالف داشته باش��د ولی مسئولین به روی خود 

نیاورند. 
تقریبا عموم دس��ت اندرکاران سینما، کارشناسان، 
متخصصان و منتقدان فیلم، مس��تقیم و غیرمس��تقیم 
با بخش جهانی جش��نواره فجر مخالفت خود را پیش و 
پس از جدایی اعالم کرده و در حال مخالفت و اعتراض 

هستند.
 اش��تباه نش��ود، غالبا )مانند نگارنده( با جشنواره 
مخال��ف نیس��تند بلکه ب��ا فاصله آن از بخ��ش ملی و 
کیفیت برگزاری آن مش��کل دارند و عجیب اس��ت که 
وقتی به ج��ز مرتبطی��ن و کارمن��دان و پروژه بگیران 
جش��نواره، بقیه فعاالن و صنوف سینمایی در برابر این 

اتف��اق بودجه خ��وار کم خاصیت صف کش��یده اند، ولی 
آقایان ب��رای این حجم از افکار عموم��ی تره هم خرد 
نمی کنند. اگر این نوع لجاجت ناراضی تراش��ی نیست، 

پس چیست؟
حاال از این موارد که بحثی طوالنی است بگذریم و 
در موقعیتی دیگر به بررسی آن بپردازیم، غرض از طرح 

این موضوع و در این زمان، مساله مهم تری است.
شاهدیم که آمریکا و رژیم صهیونیستی با اقدامات 
علنی خود مبادرت به کشتار مردم فلسطین کرده اند و 
همه وجدان های بیدار جهان مبهوت این وحشی گری، 
مب��ادرت به )حداق��ل( محکومیت ای��ن جنایت بارز و 

برجسته کرده و می کنند.
 آیا حق نیست که بپرسیم )و انتظار داشته باشیم( 
که میهمانان جشنواره جهانی، صدای خود را علیه این 
بی عدالتی آش��کار بلند و به گوش ملت ها برس��انند. آیا 
نبای��د از آقای میرکریمی )و باالت��ر از آقای حیدریان( 
پرس��ید ک��ه س��ازمان جش��نواره و مدعوی��ن اش چرا 
خاموش��ند و حداقل در قالب یک بیانیه، ندایی از آنها 
شنیده نمی شود. اگر این جمعیت در این زمینه همراه 
و همدل جبهه مقاومت نیستند، در کجا و چه زمینه ای 

برادریشان را ثابت خواهند کرد؟

زاویه دید
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وقوع بحران پس از  شـهـــر ر زلزله کرمانش��اه و د
تب و تاب بی برنامه مسئوالن برای خرید 
کانکس و اهدای آن به مناطق آسیب دیده، 
طرح ه��ا و ابت��کارات علمی کش��ور را به 
حاش��یه ران��د در حالیک��ه متخصصان 
دانشگاهی کشور، سازه های بومی ارزان و 

مقاوم در برابر زلزله را ساخته اند.
بناب��ر برخی آمار و اخبار منتش��ر 
ش��ده، تخریب حدود 12 ه��زار واحد 
مسکونی و آسیب دیدن 45 هزار واحد 
دیگر اش��اره به حجم باالی تخریب در 

مناطق آسیب دیده داشت.
در ای��ن راس��تا تالش ه��ای دولت 
برای تأمین اس��کان اضطراری و موقت 
به صورت ارس��ال چادر و کانکس انجام 
ش��د که طی گزارش هایی، به بررس��ی 
ابعاد این تصمیم و چرایی عدم استفاده 
از توان تیم های متخصص و دانش بنیان 
کشورمان برای تأمین سازه های ضدزلزله 
با قابلیت پیاده سازی در کمترین زمان 
پرداختیم؛ با این ح��ال همپای دولت، 
گروه های خصوص��ی و خیریه به تهیه 
انواع مختلفی از سازه ها برای برپاسازی 

اسکان موقت اقدام کردند.
یکی از این گروه ها تیم دانش��گاهی 
»کاشانه« دانش��گاه شهید بهشتی بود؛ 
ای��ن تیم پس از گذش��ت ش��ش روز از 
زلزله، نخستین بازدید از منطقه را انجام 
داد و به دنبال بررسی وضعیت و امکانات 
موج��ود در منطق��ه همچنی��ن تجربه 
شرایط اقلیمی و فرهنگی منطقه، با در 
نظر گرفتن پارامترهایی چون س��رعت 
باالی اج��را، هزینه پایین، مصالح بومی 
موج��ود در منطقه، اس��تفاده از نیروی 
کار محلی و ایجاد فضایی مش��ابه اتاق 
با قابلیت گس��ترش سازه، برنامه ریزی و 
طراحی پروژه مختص خود را آغاز کرد.

یکی از نکات قابل توجه این است که 
تیم دانشگاهی کاشانه برای ارزیابی طرح 
و ایده خود، نمونه اولیه س��ازه خود را در 
آذرماه سال گذشته به صورت آزمایشی با 
ابعاد ۳*2 متر در محوطه دانشگاه شهید 
بهشتی ساخت. نمونه دوم این سازه نیز 
در بهمن ماه س��ال گذشته با ابعاد ۳*4 
متر به صورت پایلوت در یکی از مناطق 
آسیب دیده واقع در روستای کوئیک عزیز 

منطقه سرپل ذهاب ساخته شد.
برای بررسی جزئیات این طرح فنی 
و س��ازه موقت طراحی شده به واسطه 
این تیم، گفت وگویی با علی اسماعیلیان 

یکی از اعضای این تیم داشتیم.
اسماعیلیان در پاسخ به این سؤال 

ک��ه ن��وع مواجه��ه دنیا برای اس��کان 
اضطراری پس از زلزله چگونه اس��ت، 
گفت: پس از وقوع زلزله که آسیب های 
جدی به بافت های ش��هری و روستایی 
وارد و س��ازه ها تخریب می شود، سریعاً 
سه فاز اسکان اضطراری، موقت و دائم 
اف��زود: در  برنامه ریزی می ش��ود. وی 
سراسر دنیا معموال برای فاز اضطراری 
از چ��ادر اس��تفاده می ش��ود و در فاز 
اسکان موقت هم که در واقع حدفاصل 
بین آماده ش��دن مسکن دائم و خروج 
از وضعی��ت اضطرار اس��ت، طرح هایی 
وجود دارد که عمدتا در ایران به سمت 

کانکس با تمامی ایراداتش می روند.
وی ب��ا تأکید بر اینکه فاز اس��کان 
موقت پروسه زمانی بین یک تا دو سال 
را پوشش می دهد، خاطر نشان کرد: در 
واقع پیش از توسعه سرپناه دائم برای 
آسیب دیدگان، از اسکان موقت استفاده 
می شود که تیم دانشگاهی کاشانه نیز 
طرح مربوط به خود را با دو نمونه اجرا 

شده برای این فاز دارد.
این کارشناس حوزه معماری و سازه 
گفت: مهمترین ویژگی طرح ما، سبک 
بودن س��ازه و هزینه پایین آن است؛ در 
طرح ما از لوله پلیکا )PVC( فشار قوی 
استفاده ش��ده که عالوه بر سبک بودن 

بسیار ارزان تر از آهن و بِتن است.
وی خاطر نش��ان کرد: سایر متریال 
م��ورد نظر برای اجرای این طرح نیز در 
تمامی مناطق ایران در دسترس است؛ 
به عنوان مثال در نمونه سرپل ذهاب از 
آجرهایی به عنوان کرس��ی دور س��ازه 
اس��تفاده کردیم که از زیر آوار زلزله در 
آورده بودی��م. در این منطق��ه از نِی به 
عنوان پرکننده در سازه استفاده و نهایتا 
دیواره��ا را گچ و خاک کردیم و دور آن 
را آهک زدیم تا عایقی در برابر رطوبت 
باشد؛ تنها تفاوتی که این نمونه با مدل 
اجرا ش��ده در تهران داشت این بود که 
در مدل تهران از سرش��اخه های هرس 
شده به عنوان پرکننده استفاده کردیم.

این کارشناس س��ازه های نوین با 
تأکید بر اینکه استفاده از مصالح بومی 
در س��اخت این س��ازه ها منجر به بروز 
ظرفی��ت حرارتی مطلوب��ی در پروژه ها 
می ش��ود، تصریح کرد: طرح های فلزی 
و مخصوص��ا کانک��س ظرفیت حرارتی 
مطلوبی ندارند و همین باعث می ش��ود 
که فضای داخل آنها در زمستان بسیار 
سرد و در تابستان همچون کوره باشد.

اسماعیلیان معتقد است که نیروی 
کار س��اخت ای��ن پ��روژه دانش��گاهی 

)روس��تاییان(  اقلیم  اهالی  می توانن��د 
باش��ند که کافی است یک روز به آنها 
آم��وزش داد تا بتوانند ظرف یک هفته 

سازه موردنظرشان را احداث کنند.
این فعال دانش��گاهی درباره سایر 
مزیت های نهفته در این طرح نیز عنوان 
کرد: س��ازه ما مدوالر اس��ت و قابلیت 
توس��عه طول��ی و عرضی را ب��ا افزایش 
میزان قابه��ا دارد؛ به عن��وان مثال در 
پ��روژه س��رپل ذهاب که س��ازه ای 12 
متری اس��ت پنج قاب ب��ه کار رفته که 
می توان تعداد آنها را در فواصل یک متر 
تا 8۰ س��انتیمتر ادامه داد و مساحت را 
افزایش داد. وی افزود: همچنین می توان 
چیدمان های مختلفی برای این سازه در 
نظ��ر گرفت و در ح��ال کار روی اضافه 
کردن مصارف دیگری نظیر س��رویس 

بهداشتی و آشپزخانه به آن هستیم.
اس��ماعیلیان درباره اینکه عمر این 
سازه چه اندازه اس��ت، گفت: همانطور 
که گفتم ط��رح و ایده ما مربوط به فاز 
اسکان موقت است اما با توجه به اینکه 
اگر سازه در ملک شخصی آسیب دیدگان 
بنا ش��ود، بعد از احداث بنای دائمشان، 
می توانند کاربری های مختلفی از سازه 

ما همچون انباری یا آغل بگیرند.
این فعال دانشگاهی درباره قیمت 
احداث این سازه به نسبت کانکس هم 
گفت: قیمت نهایی سازه 12 متری ما 
یک سوم قیمت کانکس هایی است که 
در مناطق زلزله زده با قیمت حدودا 4 
میلیون و 8۰۰ هزار تومان عرضه شد؛ 
البت��ه با در نظر داش��تن این نکته که 
قیمت س��ازه بیشتر مربوط به جنس و 

کیفیت لوله های PVC است.
اسماعیلیان درباره اینکه چرا پیش 
از خری��د و انتق��ال کانک��س به مناطق 
زلزله زده کرمانش��اه یا حت��ی بعد از آن 
به فک��ر جایگزین��ی طرح ش��ما با آن 
نیفتادن��د، گف��ت: فرضا هر چ��ه هم از 
ایرادات کانکس بگوییم اما گوش ش��نوا 
کجاست؟! وی افزود: کانکس هایی که در 
منطقه اس��تقرار یافته در مواجهه با آب 
و هوای تابس��تان، باید اسپلیتی در آنها 

گذاشته شود تا قابل سکونت باشد.
نکته مهمی دیگری که در ارتباط 
با طرح دانش��گاهی کاش��انه به چشم 
می خ��ورد ای��ن اس��ت که م��دل اجرا 
ش��ده در تهران زلزله ای که پیش آمد 
را تحم��ل ک��رد و نمونه پیاده س��ازی 
شده در س��رپل ذهاب هم با پشت سر 
گذاش��تن زلزله 5.6 ریشتری، مقاومت 

پویا خود را نشان داد. 

روزهای جام جهانی درحـــاشیه با نزدیک شدن به 
فوتبال 2۰18 در روس��یه، باز هم بحث 
نمایش فوتبال در س��الن های س��ینما 
مطرح ش��ده است. موضوعی که همواره 
مورد عالقه برخی ها و مورد انتقاد برخی 
صاحبان فیلم های روی پرده شده است.

باید  اینجاس��ت که چ��را  س��وال 
ظرفیت س��ینماهای پایتخت به جای 
نمای��ش فیلم ها به فوتب��ال اختصاص 
داده ش��ود؟ چرا نمی ش��ود در اماکن 
عموم��ی مث��ل پارک ه��ای ب��زرگ با 
استفاده از تلویزیون های بزرگ شهری 
فوتبال پخش کرد؟ این وس��ط منافع 
چه کس��انی تامین می شود که ترجیح 
می دهن��د به جای »فیل��م«، فوتبال را 

اکران کنند؟
اما روز سه ش��نبه س��ردار حسین 
رحیمی رئی��س پلیس ته��ران بزرگ 
در این ب��اره گف��ت: هن��وز ب��ه ط��ور 
ب��رای  الزم  هماهنگی ه��ای  رس��می 
اک��ران مس��ابقات جام جهانی از طریق 
س��ینما های ش��هر تهران انجام نشده 
اس��ت؛ امیدوارم اگر سینماداران برای 
اک��ران فوتب��ال تمایل دارن��د هر چه 
زودتر برنام��ه اکران خود را به معاونت 
اجتماع��ی فرمانده��ی انتظامی پلیس 

تهران ارائه دهند. 
وی ب��ا تأکی��د ب��ر اینک��ه نیروی 
انتظام��ی مخال��ف ش��ادی و همدلی 
اف��زود: پلی��س  ش��هروندان نیس��ت، 
همان طورکه در مراس��م اعیاد شعبانیه 
در کنار مردم برق��راری نظم و امنیت 
را برعهده داش��ت، از اکران مس��ابقات 
فوتب��ال جام جهانی در س��ینما ها نیز 

استقبال خواهد کرد.
از ط��رف دیگ��ر غالمرض��ا فرجی 
نمایش  صنف��ی  ش��ورای  س��خنگوی 
آخرین جزیی��ات از نمایش فوتبال در 
س��ینماهای کش��ور را اینگونه تشریح 

کرد: ش��نیدیم که نی��روی انتظامی با 
نمای��ش فوتبال در س��ینماها موافقت 
کرده ول��ی اگر قرار اس��ت فوتبال در 
س��ینماها پخش ش��ود باید مجوزهای 

قانونی رسما صادر شود.
وی بیان کرد: انجمن س��ینماداران 
باید سینماهایی که شرایط پخش فوتبال 
را دارند به نیروی انتظامی معرفی کنند 
تا مجوزهای الزم در این زمینه از سوی 

نیروی انتظامی صادر شود.
سخنگوی ش��ورای صنفی نمایش 
تاکی��د کرد: عالوه بر آن س��ینماداران 
باید از صاحبان فیلم هایی که س��انس 
نمایش آثارش��ان همزمان ب��ا نمایش 
فوتبال اس��ت، مج��وز گرفته و رضایت 

آنها را کسب کنند.
فرجی اضافه کرد: براساس ضوابط 
و قوانی��ن ش��ورای صنف��ی نمای��ش، 
س��ینمادار نمی توان��د در زمان اکران 
فیل��م، فوتبال نمایش دهد و به همین 
دلیل تاکی��د دارم که س��ینمادار باید 
مج��وز الزم را از صاحب��ان فیلم هایی 
که س��انس نمایش آثارشان با نمایش 
فوتبال تداخ��ل دارد، نیروی انتظامی 
و اداره اماک��ن عمومی کس��ب کند و 
در صورت داش��تن این مجوزها ما هم 

ممانعتی نمی کنیم.

دعایروزاولماهمبارکرمضان
خداوندا روزه ام  را در این  روز مانند روزه  روزه داران  و 

شب  زنده داری ام  را مانند شب زنده  داری  شب  زنده داران  قرار ده؛ و 
مرا در این  روز از خواب  بی خبران  بیدار کن  و گناهم  در این  روز 
بخشای ، ای معبود جهانیان  و از من  درگذر، ای درگذرنده  گنهکاران.

ت دوم
نوب

آگهى مناقصات عمومى شماره
118,119,120,121,122,123-م–97« يك مرحله اى»

 شركت آب و فاضالب روستايى
 استان اصفهان

كميسيون معامالت شركت آب و فاضالب روستايي استان اصفهان

شركت آب و فاضالب روستايى اصفهان در نظر دارد مناقصات عمومى به شرح جدول ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد . كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 

مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند . 
تاريخ انتشار مناقصه در سايت  : ساعت 14 صبح روز دو شنبه1397/02/31

مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 19 روز دوشنبه تاريخ 1397/03/07
مهلت زمانى ارائه پيشنهاد :  ساعت 19 روز  پنج شنبه تاريخ 1397/03/17

زمان بازگشايى پاكت ها : ساعت 9 روز شنبه تاريخ 1397/03/19

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاى الف :
    آدرس: اصفهان – بزرگراه خرازى – چهار راه جهاد – شركت آب و فاضالب روستايى استان اصفهان – دبيرخانه مركزى

   تلفن تماس : 32363066- 031 و 32364061-031 داخلى 250 ( اداره امور حقوقى و قراردادها)
 اطالعات سامانه ستادجهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركزتماس  : 41934-021 دفترثبت نام : 021-88969737 

و 85193768-021 دفتر اصفهان : 75-32645870-031 داخلى 3299-3296
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها، درسايت سامانهwww.setadiran.ir بخش”ثبت نام/ پروفايل تامين كننده/      مناقصه گر“ 

www.Abfar-isfahan.irموجوداست.ضمناً آگهي درسايت شركت آب و فاضالب روستايى استان اصفهان به نشاني
وپايگاه اطالع رساني مناقصات به نشاني IETS.MPORG.IRدرج گرديده است. 

شناسه آگهى: 175770

مبلغ برآورد دستگاه(ريال)رشته ورتبه موردنظرعنوان مناقصهرديف
نوع اعتبارتضمين(ريال)

1
تهيه مصالح و اجراى خط انتقال آب و احداث مخازن بتنى و ساختمانهاى 

ايستگاه پمپاژ و برق و كلر زنى به همراه تاسيسات مربوطه در مجتمع  روستايى 
كوهستان- بهارستان نائين–97-118

حداقل رتبه 5 حقوقي در 
85,771,896,1944,289,000,000رشته آب

اسناد خزانه اسالمى+ 
اوراق مشاركت+ 

بخشى به صورت نقدى

تهيه مصالح و اجراى عمليات اصالح و توسعه شبكه توزيع آب روستاى هفتومان 2
شهرستان خور و بيابانك-97-119

حداقل رتبه 5 حقوقي در 
اسناد خزانه اسالمى+ 5,350,441,624268,000,000رشته آب

اوراق مشاركت

تهيه مصالح و اجراى عمليات اصالح و توسعه شبكه توزيع آب روستاى عروسان 3
شهرستان خور و بيابانك-97-120

حداقل رتبه 5 حقوقي در 
اسناد خزانه اسالمى+ 4,587,354,839229,500,000رشته آب

اوراق مشاركت

تهيه مصالح و اجراى خط انتقال ّآب از اراضى كشاورزى تا روستاى آب پونه 4
شهرستان تيران و كرون – 97-121

حداقل رتبه 5 حقوقي يا 
اسناد خزانه اسالمى+ 13,614,519,801181,000,000 حقيقى در رشته آب

اوراق مشاركت

5
تهيه مصالح و اجراى خط انتقال آب به روستاهاى احمد آباد و جوزار شهرستان 
بوئين و مياندشت به همراه احداث مخزن 50 مترمكعبى و حصار كشى محوطه- 

97-122

حداقل رتبه 5 حقوقي يا 
اسناد خزانه اسالمى+ 13,374,320,701169,000,000 حقيقى در رشته آب

اوراق مشاركت

تهيه مصالح و حفارى چاه آب شرب به روش دستى در مجتمع 41 روستايى 6
(ايستگاه پمپاژ افجان) شهرستان تيران و كرون -97-123

حداقل رتبه 5 حقوقي 
يا 1 حقيقى  در رشته 

كاوشهاى زمينى
اسناد خزانه اسالمى+ 2,190,844,818109,600,000

اوراق مشاركت

   آگهي (تجديد شده بار دوم )مناقصه عمومي

 يك مرحله اي همراه با ارزيابى كيفى

به شماره  97/77/7 ( نوبت دوم)

اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان چهار محال وبختياري

جمهوري اسالمي ايران
وزارت راه و شهرسازي

سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي
اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى 

استان چهارمحال وبختياري

    دستگاه مناقصه گزار : اداره كل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان چهار محال و بختياري واقع در شهركرد- بلوار طالقاني- مجتمع ادارات- 

روبروي فرمانداري تلفن:3-32244852 نمابر:32250997 كدپستي: 8817653449

ف
دي

ر

مدت (ماه)موضوع مناقصه 
 برآورد اوليه

(ريال)
 تضمين شركت در مناقصه 

( ريال)
 حداقل پايه   و رشته

1
          ايمن سازى ورودى منج 

شهرستان لردگان                                                                      
رتبه 5 راه و ترابرى44,444,297,040222,214,852

2
         ايمن سازى و اصالح نقاط پر 

تصادف تنگ جونقان                                                     
رتبه 5 راه و ترابرى ورتبه 5 ابنيه 918,819,963,784940,998,190

زمان و بازگشايي پيشنهادها مهلت تحويل پيشنهادها مهلت خريد اسناد مناقصه

 
  1397/02/26تا روز سه شنبه 

1397/03/01
 تا پايان وقت ادارى(13/30) روز شنبه 

1397/03/12
ساعت 9صبح روز يك شنبه 1397/03/13

http://setadiran.ir :4-محل دريافت اسناد مناقصه: سامانه تداركات الكترونيكى دولت به آدرس 
5- محل تحويل ضمانت نامه(پاكت الف)و اسناد ارزيابى كيفى  : دبيرخانه محرمانه (اداره حراست) اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان 

چهارمحال و بختيارى  وساير اسناد( تصويرپاكات الف. ب . ج و ارزيابى كيفى) از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت بارگذارى گردد- درضمن كليه 
مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت به 

آدرس فوق انجام خواهد شد.

بانزدیکشدنبهجامجهانیروسیهمطرحشد

اکران فوتبال به جای فیلم در سینما!

ساختسازهمقاومدربرابرزلزلهبایکسومقیمتكانکس

کجاست گوش شنوای مسئوالن؟


